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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οικονομική Προσφορά 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Σχέδιο Σύμβασης

2
Δήμος Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου



Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κωδ. Προϋπ/σμού: Κ.Α. 10-6265.011 με τίτλο «Συντήρηση συνεδριακού κέντρου αίθουσας 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» Δήμου Ηρακλείου

Περιγραφή:

Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου) 
Δήμου Ηρακλείου, βάσει του Ν.3463_2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» άρ 97 §1 και του 
ΦΕΚ 2122/2011 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου»,  έχει 
αρμοδιότητες  όπως  μαγνητοφώνηση,  μαγνητοσκόπηση,  απομαγνητοφώνηση,  βιβλιοδεσία  και 
αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ανατεθεί:

«Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων διασύνδεσης μικροφωνικών 

συσκευών  συνέδρων  για  την  αντικατάσταση  των  αντίστοιχων  κατεστραμμένων του 

συνεδριακού συστήματος της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» Δήμου 

Ηρακλείου.
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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά ανταλλακτικών μικροφώνων (κάψα και 
βραχίονας  τύπου  gooseneck)  για  τις  βάσεις  συνέδρων  και  των  απαραίτητων  καλωδίων 
διασύνδεσής τους  προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των αντίστοιχων κατεστραμμένων στο 
συνεδριακό σύστημα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λόγω συμβατότητας με το υπάρχον συνεδριακό κέντρο του Δήμου πρέπει απαραιτήτως τα 
ανταλλακτικά να είναι μάρκας SENNHEISER και να αφορούν τη βάση συνέδρου με κωδική 
ονομασία SDC-8200 D, καλώδια με κωδική ονομασία  AWG24,  RJ45  male-male CAT5 ή 
«ισοδύναμα» (μνεία βάσει άρθρου 40 παραγράφου 8 του Ν. 4281/2014)

1. Μικροφωνική  μονάδα  συνέδρου.  Μικρόφωνο  συνέδρου,  τύπου  καρδιοειδές,  το  οποίο 
στηρίζεται  σε  εύκαμπτο  βραχίονα  και  διαθέτει  φωτεινό  δακτύλιο  στο  μικρόφωνο  ώστε  να 
δείχνει  ότι  είναι  σε  λειτουργία. Απόκριση  συχνότητας  100  -  14.000  Hz,  μήκος  βραχίονα 
Gooseneck 380 mm, Voltage 48V DC.

2.  Καλώδια διασύνδεσης μεταξύ βάσεων μικροφώνων μήκους 2μ, 5μ, 20μ, τύπος καλωδίου 
AWG24, με υποδοχή RJ45 male-male CAT5. 

                                              Ηράκλειο    10/03/2015

Ο συντάκτης             Ο Υπεύθυνος

Αλεξανδράκης Ιωάννης Κεφάκης Εμμανουήλ
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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α είδος
Κωδικός 
προϊόντος

μονάδα 
μέτρησης

ποσότητα τιμή Σύνολο 

1
Ανταλλακτικό μικρόφωνο τύπου 
gooseneck για συσκευή 
συνέδρου 

32341000-5 τεμάχιο 10 115 1.150,00

2 Καλώδιο μήκους 2 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 50 15,00 750,00

3 Καλώδιο μήκους 5 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 6 30,00 180,00

4 Καλώδιο μήκους 20 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 4 65,00 260,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.340,00

ΦΠΑ 23% 538,20

Συνολικό κόστος 2.878,20

Ηράκλειο 10/03/2015

Ο συντάκτης

Γιάννης Αλεξανδράκης
Κλάδου ΤΕ4

Ο Υπεύθυνος Τμήματος

Κεφάκης Εμμανουήλ
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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1  
Ταχ. Κώδικας: 712 02
Πληροφορίες:Κεφάκης Μ. / Τσαγκαράκη Μανουέλα
Τηλ.: 2813 409 119 / 2813 409411
E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1  ο     
Γενικά
Αντικείμενο της  προμήθειας  είναι  η αγορά ανταλλακτικών μικροφώνων (κάψα και  βραχίονας 
τύπου  gooseneck) για τις βάσεις  συνέδρων και των απαραίτητων καλωδίων διασύνδεσής τους 
προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των αντίστοιχων κατεστραμμένων στο συνεδριακό σύστημα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

Αρθρο 2  ο  
Ισχύουσες διατάξεις:

1. Της παρούσας μελέτης
2. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  του  Ν.  3731/08 
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών .

3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
5. Την  Υπουργική  απόφαση  11389/93  Φ.Ε.Κ.  185/23.3.93  Τ.β  Ενιαίου  Κανονισμού 

Προμηθειών Ο.Τ.Α ως και έως ισχύς αυτού
6. Την  υπ'  αριθ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  Απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών, Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

7. Την υπ'αριθ. 102/2015 & ΑΔΑ 7ΕΟΘΩ0Ο-Ρ48 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την υπ'αριθ. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΑΥ Α-385/11-03-2015
9.  Τον εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
10. Ν.  4281/14(ΦΕΚ  160Α/08082014)  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 

Η υπηρεσία θα βαρύνει  τον κωδικό Κ.Α.  10-6265.011 με τίτλο  «Συντήρηση συνεδριακού 
κέντρου αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού έτους 2015.
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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

Άρθρο 3  ο     
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  απ’  ευθείας  ανάθεση,  μετά  από 
συλλογή  προσφορών μετά  από  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με  συμπλήρωση  του 
τιμολογίου  της  μελέτης  (έντυπο  Οικονομική  Προσφορά,  Παράρτημα  Β),  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 4281/14(ΦΕΚ 160Α/08082014)

Άρθρο 4  ο  
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος
α) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
β) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η Τεχνική περιγραφή 

Άρθρο 5  ο     
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599//86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της 
προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
Τεχνική  περιγραφή,  προσπέκτους  εάν  υπάρχουν  και  ότι  είναι  απαραίτητο  στοιχείο  για  να 
βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.
Εφόσον οι  προμηθευτές  συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενη από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμερος  κατά  την  ημέρα 
προσέλευσης, για την πληρωμή του, στο ταμείο του Δήμου.

Όλα τα έγγραφα δύναται να είναι   απλά   φωτοαντίγραφα (ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οικ.6341), συνοδευόμενα   
από   υπεύθυνη Δήλωση   του Ν 1599/86 η οποία πρέπει να φέρει το   γνήσιο της υπογραφής.  

Άρθρο 6  ο     
Η  Προθεσμία  κατάθεσης  προσφορών  ορίζεται  η  ημέρα  μετά  την  έλευση  δέκα  (10)  ημερών 
(ημερολογιακά) από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι προσφορές κατατίθενται είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου είτε στο Γραφείο της 
Υπηρεσίας, Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Κτήριο Λότζια, γραφείο 11.

Άρθρο 7  ο     
Εγγυητικές
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προσκομίσει  κατά  την  ημέρα  υπογραφής  της  σύμβασης, 
Εγγυητική   Καλής Εκτέλεσης  , 5% της συμβατικής αξίας.
Η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, θα επιστραφεί την ημέρα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την ημέρα επιστροφής της Εγγυητικής Καλής 
Εκτέλεσης, την Εγγυητική   Καλής λειτουργία  ς, 2% της συμβατικής αξίας και διάρκειας ενός (1) 
ημερολογιακά έτους, με πρώτη ημέρα την ημέρα προσκόμισής της.

Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  είτε  από  πιστωτικά  ιδρύματα,  είτε  από  το  Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε,  ή 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Άρθρο 8  ο     
Αξιολόγηση προσφορών
Θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Υπηρεσίας, Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Κτήριο 
Λότζια, γραφείο 11.

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από 
οριζόμενη  επιτροπή  βάσει  του  άρθρου  195  του  Ν.4281/2014  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης.

Άθρο 9  ο  
Κριτήριο Κατακύρωσης
Κατακύρωση προσφοράς θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προσφοράς, 
εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 10  ο  
Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της  προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να 
προσέλθει  σε  ορισμένο  τόπο  και  χρόνο,  που  θα  ορίσει  το  Τμήμα  Υποστήριξης  Πολιτικών 
Οργάνων, για την υπογραφή της σύμβασης. Θα σταλεί σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση.

Άθρο 11  ο  
Χρόνος παράδοσης των ειδών
Ο  χρόνος  παράδοσης  των  υπό  προμήθεια  ειδών  ορίζεται  εντός  30  ημερολογιακά  ημερών 
(τριάντα), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Άρθρο 12  ο     
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και η εγκατάστασή τους θα γίνει στον Δήμο Ηρακλείου 
Κτίριο Λότζια, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

Άρθρο 13  ο     
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ βάσει Απόφασης 4/2015 
Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  και  κατά  τον  χρόνο  που  ορίζεται  από  τη 
σύμβαση. 
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη  της  παραλαμβανόμενης 
προμήθειας ή την αντικατάστασή της.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από 
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας,  ο Δήμος δικαιούται  να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος  και  για  λογαριασμό του αναδόχου και  κατά τον  προσφορότερο  με  τις  ανάγκες  και  τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο.

Άρθρο 14  ο     
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
τις  προδιαγραφές  της  μελέτης  και  την  προσφορά  του  προμηθευτή  ή  έχουν  φθορές,  τότε  ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλα όμοιά τους  σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 15  ο     
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της προμήθειας. 
Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 16  ο     
Παρελκόμενα – Απρόβλεπτα
Περιλαμβάνονται όλα όσα δεν αναφέρονται και δεν μπορούν να προβλεφθούν από την παρούσα 
μελέτη,  αλλά  απαιτούνται  (βάσει  της  προσφοράς  του  υποψηφίου  αναδόχου)  για  την  σωστή 
λειτουργία του συνεδριακού κέντρου. 
Η  αντικατάσταση  και  η  συνδεσμολογία  θα  γίνει  από  τον  ανάδοχο  ο  οποίος  θα  κάνει  τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις και θα επιδείξει την καλή λειτουργία του συστήματος σε υπάλληλο που θα 
ορίσει η υπηρεσία.

Άρθρο 17  ο     
Παράρτημα Α, Β & Γ
Παρατίθεται Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής, Οικονομική Προσφορά  και Σχέδιο σύμβασης

Άρθρο 18  ο     
Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή του ποσού της σύμβασης γίνεται ύστερα από έκδοση του σχετικού παραστατικού του 
αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των ειδών.
Περαιτέρω  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  πληρωμής  του  Αναδόχου  θα  συμπεριληφθούν  στην 
Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 
αμοιβή  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιοδήποτε  λόγο  και  αιτία  και  παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Το νόμισμα της αμοιβής είναι κατ' αποκλειστικότητα το ευρώ.
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Άρθρο 19  ο     
Κράτηση 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Βάσει του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α' / 18-04-2013)
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από 
την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ειδικό κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.
Προς εφαρμογή του παραπάνω Νόμου, ενεργοποιήθηκε στο όνομα της Αρχής, ο αριθμός ΕΤΕ-
155540127-55 ειδικός λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας.
Αναλογούν ποσό 0,10% : ...........ευρώ

Άρθρο 20  ο     
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις  
ισχύουσες διατάξεις.

Ηράκλειο    10/03/2015

Ο Υπεύθυνος  Οι συντάκτες

               Κεφάκης Εμμανουήλ                               Τσαγκαράκη Μανουέλα

Η Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών

Βοργιά Κωνσταντία
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ……………….    
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ημερομηνία έκδοσης …………………….

      ΕΥΡΩ …………..
ΠΡΟΣ:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ΄ αριθμόν ……………………  για ΕΥΡΩ 

Έχουμε  την τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  διά της  παρούσης εγγυητικής  επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………..(και ολογράφως) …………………………………….., 
στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ  της  Εταιρείας 
…………………………………..,  οδός  ………………………………,  αριθμός  ………,  ΤΚ 
…………,  (ή  σε  περίπτωση  ένωσης  υπέρ  των  εταιρειών  α) 
…………………………………………………..,  β)  ………………………………………….., 
κλπ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή 
των όρων της  με  αριθμό   ………………………. Σύμβασης,  που υπέγραψε μαζί  σας  για την 
«Προμήθεια  εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με 
κωδικούς …………………….(αριθμός διακήρυξης ……/…..), το οποίο ποσό καλύπτει το 10% 
της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………………………………….ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή  
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α είδος
Κωδικός 
προϊόντος

μονάδα 
μέτρησης

ποσότητα τιμή Σύνολο 

1
Ανταλλακτικό μικρόφωνο τύπου 
gooseneck για συσκευή συνέδρου 

32341000-5 τεμάχιο 10

2 Καλώδιο μήκους 2 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 50

3 Καλώδιο μήκους 5 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 6

4 Καλώδιο μήκους 20 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 4

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

Συνολικό κόστος

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν

Υπογραφή και Σφραγίδα
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ

Σχέδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για  την  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  μικροφώνων  και  καλωδίων  διασύνδεσης 

μικροφωνικών  συσκευών  συνέδρων  για  την  αντικατάσταση  των  αντίστοιχων 

κατεστραμμένων του συνεδριακού συστήματος της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου» Δήμου Ηρακλείου.

Συνολικού ποσού:

..............................ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)

Στο Ηράκλειο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ..................... ημέρα ................... και 

ώρα ..................π.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) O Δήμος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό, με Α.Φ.Μ. 997579296, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και

β)  Η  Εταιρεία  με  την  επωνυμία  .........................................................  με 

διεύθυνση:  .......................................................,  με  τηλέφωνο 

επικοινωνίας:  ..............................................,  με  Α.Φ.Μ.  ................................... 

Δ.Ο.Υ. ............................. και με νόμιμο εκπρόσωπο τον  ............................................................... 

του  ................................,  που  ανέλαβε  την  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  μικροφώνων  και 

καλωδίων  διασύνδεσης  μικροφωνικών  συσκευών  συνέδρων  για  την  αντικατάσταση  των 

αντίστοιχων κατεστραμμένων του συνεδριακού συστήματος της αίθουσας συνεδριάσεων του 

Δημοτικού  Συμβουλίου», σύμφωνα  με  την  υπ.  αρίθμ.  ......................................& 

ΑΔΑ ...........................................  Απόφαση Δημάρχου, αποκαλούμενος εφεξής «Προμηθευτής», 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

1. Την μελέτη
2. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  του  Ν.  3731/08 
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών .

3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
5. Την  Υπουργική  απόφαση  11389/93  Φ.Ε.Κ.  185/23.3.93  Τ.β  Ενιαίου  Κανονισμού 

Προμηθειών Ο.Τ.Α ως και έως ισχύς αυτού
6. Την  υπ'  αριθ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  Απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών, Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

7. Την υπ'αριθ. 102/2015 & ΑΔΑ 7ΕΟΘΩ0Ο-Ρ48 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την υπ'αριθ. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΑΥ Α-385/11-03-2015
9.  Τον εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
10. Ν.  4281/14(ΦΕΚ  160Α/08082014)  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 
11. Την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή. 

12. Την  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  Αρ.  Πρωτ.  36034_23/03/2015  & 
ΑΔΑ ................................... του Δήμου Ηρακλείου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών 
μικροφώνων  και  καλωδίων  διασύνδεσης  μικροφωνικών  συσκευών  συνέδρων  για  την 
αντικατάσταση  των  αντίστοιχων  κατεστραμμένων του  συνεδριακού  συστήματος  της 
αίθουσας  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου» καθώς  και  τη  Συγγραφή 
Υποχρεώσεων που συνοδεύει την προαναφερόμενη διακήρυξη.

Η υπηρεσία θα βαρύνει  τον κωδικό Κ.Α.  10-6265.011 με τίτλο  «Συντήρηση συνεδριακού 
κέντρου αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού έτους 2015.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο  δεύτερο  των  συμβαλλομένων,  την  «Προμήθεια και  αντικατάσταση 

κατεστραμμένων  μικροφώνων  και  των  ανταλλακτικών  των  μικροφωνικών  συσκευών 

συνέδρων και καλωδίων διασύνδεσής τους για το συνεδριακό σύστημα της αίθουσας του 

Δημοτικού Συμβουλίου»,  σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις καθώς και την οικονομική του 

προσφορά:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α είδος
Κωδικός 
προϊόντος

μονάδα 
μέτρησης

ποσότητα τιμή Σύνολο 

1
Ανταλλακτικό μικρόφωνο τύπου 
gooseneck για συσκευή συνέδρου 

32341000-5 τεμάχιο 10

2 Καλώδιο μήκους 2 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 50

3 Καλώδιο μήκους 5 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 6

4 Καλώδιο μήκους 20 μέτρων 32581100-0 τεμάχιο 4

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

Συνολικό κόστος

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου 

Ηρακλείου,  την  «Προμήθεια και  αντικατάσταση  κατεστραμμένων  μικροφώνων  και  των 

ανταλλακτικών των μικροφωνικών συσκευών συνέδρων και καλωδίων διασύνδεσής τους 

για  το  συνεδριακό  σύστημα της  αίθουσας  του  Δημοτικού Συμβουλίου»,  σύμφωνα  με  τον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τα ανωτέρω είδη,  θα  παραληφθούν  από την Επιτροπή σύμφωνα με  το  άρθρο 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την απόφαση αρ. 4/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και 

θα παραδοθούν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα είδη θα μεταφερθούν και θα εγκατασταθούν, με ευθύνη του Προμηθευτή, στο κτήριο 

Λότζια, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

Για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  κεφαλαίου  Γ΄  του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  και  η  παραλαβή  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  28  του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη Μελέτη της 

απευθείας ανάθεσης.

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  ειδών  είναι  αυτές  που  περιγράφονται  στη  Μελέτη  για  την 

«Προμήθεια και αντικατάσταση κατεστραμμένων μικροφώνων και των ανταλλακτικώντων 

μικροφωνικών  συσκευών  συνέδρων  και  καλωδίων  διασύνδεσής  τους  για  το  συνεδριακό 

σύστημα  της  αίθουσας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.»  καθώς  και  την  προσφορά  του 

Προμηθευτή καθώς και στο άρθρο 1 της παρούσης.

Είδος το οποίο κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Είδος  το  οποίο  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  σύμβασης,  κρίνεται  όμως 

παραληπτέο,  ο προμηθευτής υποχρεούται  να το αντικαταστήσει  εφόσον είναι δυνατόν ή στην 

καταβολή ποσού που αντιστοιχεί  σε έκπτωση επί  της  συμβατικής  τιμής,  εφόσον αποφασιστεί 

παραλαβή με έκπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την

αριθμ. ………………………………εγγυητική επιστολή ....... …………………………, 

ποσού .................. διάρκειας ενός (1) μήνα.

Για την καλή λειτουργία, ο Προμηθευτής κατέθεσε την

αριθμ.  ………………………………εγγυητική  επιστολή .......  …………………………, 

ποσού .................. διάρκειας ενός (1) έτους.

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Εάν ο Προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο 

συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι 

κυρώσεις των παραγράφων 5 και 6, του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τυχόν  διαφορές  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  Προμηθευτή,  επιλύονται  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  καθώς και  τα  καθ’  ύλη αρμόδια δικαστήρια του 

Ηρακλείου, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 
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Προμήθεια ανταλλακτικών μικροφώνων και καλωδίων

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον Προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανέρχεται σε  ............................... 

ευρώ, πλέον 23% ΦΠΑ ....................ευρώ και συνολικά ......................ευρώ.

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 της Μελέτης και 

αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οι  όροι  της  Μελέτης  για  την «Προμήθεια  και  αντικατάσταση  κατεστραμμένων 

μικροφώνων και των ανταλλακτικώντων μικροφωνικών συσκευών συνέδρων και  καλωδίων 

διασύνδεσής τους για το συνεδριακό σύστημα της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.» 

και της Συγγραφής Υποχρεώσεων τους οποίους ο Προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς 

και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν και όρους της παρούσας 

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,  εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση 

και  τα  παραρτήματά αυτής  ή σε  περίπτωση που ανακύψουν  αντικρουόμενοι/αντιφατικοί  όροι 

αυτής,  για  την  ερμηνεία  της  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  σειρά  η  Διακήρυξη,  η  απόφαση 

κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

Η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε 

στο πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμό                              και έλαβε τρία ο Δήμος Ηρακλείου και  

ένα ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                            Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

                  ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                       
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